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Bieruń, Mieszkańcy
Boisko na ulicy Bijasowickiej będzie zmodernizowane!
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Azjatycki inwestor rozpoczął budowę dużego zakładu w KSSE w
Bieruniu
25 marca 2021 1 min read
Bieruń, Kultura
Kolejne nowości książkowe w bieruńskich bibliotekach!
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Boisko na ulicy Bijasowickiej będzie zmodernizowane!
Bieruń, Gospodarka i Inwestycje
Azjatycki inwestor rozpoczął budowę dużego zakładu w KSSE w
Bieruniu
Bieruń, Kultura
Kolejne nowości książkowe w bieruńskich bibliotekach!
Bieruń, Transport publiczny
Centrum Przesiadkowe w Bieruniu Nowym coraz bliżej!

Bieruń
Bieruń to miasto o powierzchni 40,67 km kw., w którym żyje
około 20 tysięcy mieszkańców. Nazwa miejscowości wywodzi się
od polskich zwrotów „brać, pobierać” i wiąże się z poborami
podatkowymi.
„Bieruń Ci przaje” – tak brzmi promocyjne hasło miasta. Jego
patronem jest św. Walenty, który współcześnie w Polsce jest

patronem zakochanych. To właśnie na cześć św. Walentego w
lutym w Bieruniu odbywają się specjalne uroczystości w
sanktuarium św. Walentego, w jednym z najbardziej
charakterystycznych miejsc w mieście.
Bieruń to urokliwe miasto. Niewątpliwie wpływa na to jego
położenie i piękno otaczającej go przyrody. Miasto leży przy
granicy województwa śląskiego i małopolskiego, na pograniczu
Pagórów Jaworznickich, Doliny Górnej Wisły i Równiny
Pszczyńskiej.
To właśnie z Bierunia wywodzi się wiele ludowych podań,
mówiących o tajemniczych utopcach. Według wierzeń, to duchy
zrzucone z nieba, które zamieszkiwały tereny podmokłe. Utopce
miały przyjmować różne postacie zwierząt, ludzi, półludzi oraz
elementów przyrody nieożywionej. To właśnie dlatego dziś na
bieruńskim rynku stoją rzeźby utopców przedstawiające ich w
różnych postaciach: „Starego Utopca”, „Młodego Utopca” i
„Kaczki”.
W Bieruniu działa Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast-Ziemowit”.
Posiada ona unikatową w skali europejskiej linię paczkującą,
dzięki której w godzinę można zapakować 9 ton surowca.
Najbardziej charakterystycznym obiektem Bierunia jest kościół
św. Walentego.
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Artykuły archiwalne
Bieruń, Mieszkańcy
Odpust ku czci Św. Walentego – jak będzie wyglądał w tym roku?
Jak wyglądał będzie tegoroczny odpust ku czci Św. Walentego –

patrona Miasta Bierunia? Przede wszystkim będzie mroźnie
dlatego pamiętajcie o ciepłym ubiorze. Tegoroczne obchody nie
będą tak wystawne, jak to było dotychczas, ale najważniejsze
elementy związane z tradycją naszego miasta będą zachowane.
Prosimy o zachowywanie…
10 lutego 2021 2 min read
Bieruń, Gospodarka i Inwestycje
Trwa przebudowa dworca w Bieruniu Nowym
Trwa przebudowa budynku dworca kolejowego w Bieruniu Nowym.
Powstanie tu nowoczesne centrum przesiadkowe. Gmach dworca
przejdzie gruntowny remont. Powstanie w nim miejsce obsługi
podróżnych z kasami biletowymi, poczekalnia z czytelnią i
miejsce do ładowania telefonów komórkowych. Zmieni się też
otoczenie dworca, ale przede wszystkim jego…
1 lutego 2021 1 min read
Bieruń, Gospodarka i Inwestycje
Ruszyła przebudowa dworca w Bieruniu Nowym
Rozpoczęły się prace związane z przebudową budynku starego
dworca kolejowego w Bieruniu Nowym i przystosowaniem go na
potrzeby nowoczesnego Centrum Przesiadkowego. Inwestycja ta
jest opóźniona prawie o rok w stosunku do pierwotnych planów,
co związek ma z przedłużającą się procedurą uzyskania
pozwolenia na budowę. Wykonawca…
25 stycznia 2021 3 min read
Bieruń, Mieszkańcy
Nagrody Sportowe wręczone!
5 stycznia 2021 roku nastąpiła uroczystość i wyróżnienia i
nagrodzenia nagrodami pieniężnymi najbardziej zasłużonych w
2020 roku dla bieruńskiego sportu osób i drużyn. Burmistrz
Miasta Bierunia Krystian Grzesica wręczył nagrody w sześciu
kategoriach. Bardzo serdecznie gratulujemy najlepszym!
1.NAGRODA SPORTOWIEC ROKU. MAJA GAWENDA – zawodniczka Klubu
Strzelectwa…
7 stycznia 2021 2 min read
Bieruń, Turystyka i Rekreacja

Walencinek w renowacji – kolejny etap prac
Trwają prace związane z restauracją i konserwacją Sanktuarium
Świętego Walentego w Bieruniu. Co obecnie jest realizowane?
Boczny ołtarz Świętego Antoniego przeszedł pierwszy etap prac
odnawiających, natomiast witraże po solidnej renowacji wróciły
już na swoje miejsce. Jednocześnie toczone są prace remontowe
w domu grabarza, bez których ten historyczny…
23 grudnia 2020 1 min read
Bieruń, Gospodarka i Inwestycje
Rewolucja oświetleniowa w Bieruniu – zobacz film!
W 2020 roku zrealizowane zostało zadanie pn. „Instalacja
efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń
– etap II”, dzięki czemu w naszym mieście zmodernizowanych
zostało 400 lamp na 23 ulicach. Poniższy filmik przentuje
uzyskane w skutek tego efekty. Zachęcamy do obejrzenia! ZOBACZ
FILM – KLIKNIJ…
15 grudnia 2020 1 min read
Bieruń, Mieszkańcy
Rusza nabór wniosków do X edycji Programu Ograniczenia Emisji
Chcesz wymienić źródło ciepła w przyszłym roku? Złóż wniosek!
Przyjmujemy je od 14 grudnia 2020 r. do 11 stycznia 2021 r. w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu. Na co dofinansowanie?
Konsekwentnie chcemy promować ogrzewanie gazowe, dlatego
likwidując kocioł węglowy otrzymasz na gazowe źródło ciepła aż
6000 zł….
1 grudnia 2020 1 min read
Bieruń, Gospodarka i Inwestycje
Bieruń świeci przykładem!
Rewolucja oświetleniowa Miasta Bierunia trwa! W nadchodzącym
roku zrealizowany zostanie kolejny etap zadania pn.:
„Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie
gminy Bieruń”. Przypomnijmy, że w roku 2020 w naszym mieście
wymieniona została rekordowa ilość opraw oświetleniowych na
nowoczesne, wykonane w technologii LED. Przed nami kolejne…
25 listopada 2020 4 min read
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